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V/v b sung các bin pháp phOng
chong djch COVID-19, chuyên
nguài bënh, ngui nba ngu'ôi bnh
di tiêu chun ra viên và cách ly y tê
ye các dja phuong theo dOi, quãn 1

KInh gi'ri:
- Trung các phOng, ban, ngành, dcin vj trên dja bàn thj xã;
- UBND các phmg

Thirc hin Cong van s 1981/SYT-NVY ngày 30/05/2021 cüa S Y tê
Ngh An ye vic chuyn ngiRi bnh, ngiRii nhà ngui bnh dü tiêu chun ra
vin và each ly y t v các dja phuong theo dOi, quán 1; Cong van so
2014/SYT-NVY ngày 01/06/2021 cüa S Y tê Ngh An ye vic bô sung các
bin pháp phOng chng djch COVID-19; UBND thj xä yêu cu:
1. Truffng các phông, ban, ngành, clo'n vj trên dla bàn thi xã: Can c1r
chüc nang, nhiêm vu duic giao thirc nghiêm ni dung chi dto tii Cong van so
2014/SYT-NVY ngày 01/06/2021 cüa Sâ Y t Ngh An (phô to van ban giti
kern)
2. Trung tam Y tê thj xã
- Chü dng k& ni và 1p danh sách các trumg hçp bnh nhân, ngri nhà
bnh nhân có dja chi cu trii trên dja bàn, rà soát nguyen vQng diu trj cüa bnh
nhân sau khi tri v dja phing, h tra bnh nhân k& n6i các ci s khám, chü'a
bnh d tip t11c thirc hin each ly và diu trj theo quy djnh,
- Di vó'i các tru6ng hçp có nguyen vQng tr v dja phirnng t chirc each
ly tai nhà, nai luu trü (bit buc) It nht 07 ngày (k tü ngày có Quyt djnh hoàn
thãnh each ly tp trung),1y mu xét nghim di vOi các trumg hçp nêu trên vào
ngày thir 7 k tiir ngày thixc hin cách ly tai nhà, noi lu'u trii.
3. UBND các phu'Ong
- Thirc nghiêm ni dung chi dio tii Cong van s 2014/SYT-NVY ngày
01/06/2021 cüa S& Y th Ngh An (phO tO van bOn gii kern)
- Chñ dng kt ni, chun bj các diu kin sn sang tiëp nhn và to chirc
cach ly ti nhà, ni luu trii (bat buc) it nh.t 07 ngày (k t1r ngày có Quy& djnh
hoàn thành cách ly tp trung) di vi tht ca các truàng hp Cong dan lien quan

dn Bnh vin K sau khi hoàn thành thai gian cách ly t.p trung trâ ye các dja
phung trên dja bàn thj xã. T chirc 1.y mu xét nghim di vii các trumg hcrp
nêu trén vào ngày thir 7 k tü ngày thçrc hin cách ly tai nhà, noi luu trU.
Nhn du'çic cong van nay yêu cu Trung các phOng, ban, ngành cp thj,
BCD phOng, chng djch Covid-19 cac phung nghiem tc triên khai thirc hin—
Nol n/ian:
- Nhu trën;
- SóYth;
-TTTh iy,HDNDthA;
- CT, các PCT UBND thj xä;
- MTTQ thj xa va cãc doân the;
- Luu VT, YTAr
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So: 2014 /BCD-SYT
'V/v bô sung cc bin pliap phong
cliOng cljch COVID-19
Kmnh giiri:
- Các S, ban, ngãnh, tO chirc domn the ctp tinh:
- Ban Chi c1io Phông, chOng djch COVID-19 ctc huyn,
thnh ph, thi x,
tinh Ngh An.
Truc tInh hInh din biCn phi.rc tap ciia djch COVID- 1 9 trCn c1a ban ca
nuc, dc bit tui ctc tinh Bäc Giang, Bc Ninh. Thanh phé H ChI Minh,...
hiên nay, sO lucrng cOng dan trô v&/di qua các dja phuo'ng cô dich trCn ci mric
dang ngây câng tang nhanh. DC chü dng kiCm soát, ngãn chn cich COVID-19
xãm nhãp, lay lan rông trCn dia ban tinh, Ban Chi do Phông chông djch
COVID-19 Cu cãu áp dung hO sung môt so bin pháp phOng, chOng cich
COVID-19, niur sau:
1. DOi v6 ctc trung hop tr& ye tü cic dja plurong dang thrc hin each lv
x hôi theo Chi thi sO 16/CT-TT ng1v 31/3/2020 ciia T1ni tung Chinh vC thirc
hin cac bin pháp cap bach phOng, chOng dch COVID-19. yCu cu:
- TO chi'rc C'ách lv tap trung It nhãt 2 1 ngay kC tü ngav rri khOi khu vrc
giân cãch, phong tOa, tO chrc xét nghim It nhtt 03 lan theo quy dinh.
- Sau khi kCt thO'i gian each lv tOp trung yCu can cáeh Iv tai nhi 07 ng1v
(in!i Ti'r ngv ké't thzc thó gian cách ly tcp trung) vâ tiCn hanh lay miu xét
nghim SARS-CoV-2 vâo ngñy thu 7.
- VC kinh phi xét nghiêm quy dinh nhu sau:
+ DOi vfri tnrcng hcrp tr& ye tnrd'c ngây thuc hiên than cach, phong tOa:
Ngãn sách di,a phucrng chi trã
± DOi \i truYng hcip tr& v sau ngay thuc hin gian each, phong tOa:
COng din có trich nhiêm chi trã toãn bô kInh phI.
2. DOi vi ctc tnthng hop tr v tr ctc clia pinrng. khu vrc clang thrc
hién giân each xa hôi theo Chi thi so 15/CT-hg ngay 2732020 cüa Thi tung
ChInh phü v quyt liêt thuc hiên clçyt cao diem phOng, chông clich COVID-19,
vCu cãu:
- To chuc Cach lv ti nha. ni mu tri 14 ngav kC tir ngñv thi khOi klni vuc
giân each xâ hôi.

- Phãi thijc hin vic khai báo sic khóe h/ing ngy cho c/in bô y tê dia
phtrang. Nêu có c/ic dãu hiêu sot, ho, dau hong, khó thô, met mOi. &n linh, mat
v gic chuyên ngay dn co so y t dê ducrc hu'Ong dn qu/in 1 kp thri theo quy
dinh.
3. DOi vá'i các truôrng hcrp ye tr c/ic c1a phuong, khu \'rc thuc c/ic tInh.
thãnh phO trCn cã nuOc có ca nhi&ri COVID- 19 trong cong dOng (khOng áp dung
piiong tOo. giOn cOch xâ lii theo Clii tlii s 15/CT-TTg; so ]6C'T-TTg cia Thi

cOng dan tir theo clOi sirc khôe 14 ngly ti nhñ, noi
hru tri1. Ph/i thrc hiCn vic khai báo süc khOe h/ng ng/v cho c/in b y tC dja
phuong: NCu cO c/c du hiu sOt, ho, clau hQng, kliô thO, met inôi, On lanh, mat
Vi giñc chu en ngay Cn co sO y té dC duc huó'ng dn qu/in I' kjp thOi theo quy
dinh.

tirO'ng C/i/ni? p/ni): YCu cu

YCu cãu c/ic SO, ban, ng/nh c/p tinh; Ban Chi dto Phông, chOng dch
COVID- 19 c/ic huyên, th/nh phO, thj xa chi do triCn khai thirc hin nghiCm c/ic
ni clung tren.'.
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